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Circular 79   (28/05/2008) 
 
El passat diumenge, 11 de maig, vàrem inaugurar la segona fase, sector nord, del GR-3. Malgrat que la tronada 
de mitja nit amenaçava amb una continuïtat de les pluges dels dies anteriors, a dos quarts de set del matí ens 
aplegàrem vint-i-dos senderistes a l’hora de pujar a l’autocar i en passar per Canyelles el grup encara 
s’incrementà amb quatre incondicionals més. Això sí, hi hagué nou hidrofòbics que estaven apuntats i al final 
no aparegueren. 
 
Arribats a l’Estany el temps era insegur però, agosarats com som, decidírem tirar endavant confiats que una 
vegada més el del Mantó ens protegiria. I així fou, perquè poc després els núvols escamparen i el sol ens 
acompanyà durant tot el matí mentrestant intentàvem no remullar-nos a l’hora de travessar els rierols que bai-
xaven plens de gom a gom. Tot plegat, el bon temps, l’exuberant paisatge, el pas dels rierols, ... contribuïren a 
fer d’aquesta excursió una de les més entretingudes i divertides de les fetes fins ara. 
 
A més a més, amb molt bon criteri decidírem escurçar-la per tal de poder visitar amb tranquil·litat Sant Feliuet 
de Terrassola i el claustre del monestir de Santa Maria de l’Estany. Just en arribar a l’Estany la pluja tornà amb 
intensitat; aleshores, però, ja no es afectà. 
 
Tenint en compte l’escurçament d’aquesta primera etapa i que a partir d’Alboquers hi ha un tram del sender 
soterrat per una nova carretera, una primera proposta per a la segona etapa, que és previst fer el proper diu-
menge 8 de juny, era la següent: Neutralitzar el tram de carretera que va des del punt on vàrem acabar el dia 
passat fins a Can Bojons i començar l’etapa en aquest mas per anar fins a Alboquers on ens recolliria l’autocar 
que ens portaria fins a Sant Bartomeu del Grau (per tal d’estalviar-nos el tram soterrat per la nova carretera). 
Una vegada a Sant Bartomeu del Grau continuar fins arribar prop de Santa Cecília de Voltregà on finalitzaríem 
l’etapa. 
 
El tram Sant Bartomeu del Grau – Santa Cecília de Voltregà no s’ha pogut explorar perquè el dia previst per 
fer-ho va ploure però si que hem pogut saber el seu quilometratge aproximat. Aquest sumat al del tram Can 
Bojons – Alboquers faria que el quilometratge total de l’etapa fos una mica excessiu, sobretot tenint en compte 
que pel juny no convé estar massa estona sota el sol. 
 
Així doncs, de moment només és previst fer el tram Can Bojons – Sant Bartomeu de Grau, amb un quilome-
tratge de l’ordre d’11 km. Per tal d’allargar una mica aquest tram s’intentarà anar a veure si hi ha un tros prac-
ticable (no soterrat per la nova carretera) abans d’arribar a Sant Bartomeu del Grau. Ara bé, per fer aquesta 
tasca cal que hi hagi persones amb disponibilitat i ganes de fer-la i, ara per ara, els qui sempre l’han fet no te-
nen disponibilitat (i, aviat, possiblement tampoc en tindran ganes). 
 
En qualsevol cas, en finalitzar l’etapa dinarem a Sant Bartomeu del Grau. 
 
NOTA FINAL. Recordeu que és convenient federar-se. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
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